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Svenska Taekwondounionen bjuder härmed in till domarkurs för poomsaedomare. 

STU i samarbete med Västsvenska Regionen bjuder in dig som önskar ta Koordinator-licens, C-

licens, B-licens eller genomgå refresh för att få möjlighet att döma nationellt. Samtliga domare 

oavsett sin domarklass skall minst en gång per år delta på refreshing för att bibehålla sin licens.  

 

Plats: Wettern Taekwondo Dojang, Tidaholmsvägen,14. 56631 Habo 

      

Tid: Lördagen  den 10:e mars 2018, 09.00-18.00 

 

Krav: Vara medlem i en förening ansluten till Svenska Taekwondounionen. 

- För Koordinator-klass: Fylla minst 15 år under 2018. Du ska veta när och hur alla 

Poomsae slutar. 

- För C-klass: Inneha minst 4-GUP och fylla minst 16 år under 2018. Du ska behärska 

taegeuk 1 till taegeuk 8. 

- För B-klass: Inneha minst 1-DAN och fylla minst 18 år under 2018. Du ska behärska 

taegeuk 1 till Hansu. 

 

Förbered dig att under kursen genomföra samtliga poomsae du ska kunna döma enligt din 

domarklass.Obs! För Koordinator-klass räcker det att veta när varje Poomsae slutar, dock 

behöver du inte genomföra mönstren under utbildningen, även om det blir ett pluss i ditt CV 

om du försöker hänga med så långt du kan. 

 

Kursavgift betalas in klubbvis till STU. Märk betalning med ”PoomsaeHabo + klubbnamn”. 

Medtag kvitto på inbetald avgift till kursen.  

Refresh:  500:- 

Koordinator:  500:- 

C-domare: 900:- 

B-domare: 1200:- 

 

Utrustning: Dobok, taekwondopass, anteckningsmaterial och domarreglementet från World 

Taekwondo utskrivet alt. digitalt om du har med dig dator/surfplatta. Reglemente finns på: 

http://www.worldtaekwondo.org/wp-content/uploads/2016/10/WTF-Poomsae-Competition-

Rules-Interpretation-March-19-2014.pdf 

 

Utbildare: Utbildningen i Habo leds av Laban Frederiksen. Laban är World Taekwondo 

internationell domare med många års erfarenhet av tävlingspoomsae.   

 

Anmälan: Till sibbatorp@yahoo.se senast 5:e mars 2018.  

Anmälan skall innehålla namn, personnummer, grad, klubb, telefonnummer, hemadress och e-

post. Ange refresh, Koordinator-, C- eller B-klass. OBS! Anmälan är bindande.  

Frågor gällande kursen besvaras av Laban Frederiksen via ovan angiven e-post adress. 


